
FORMULÁRIO DE TAREFA MÍNIMA 

 
 
 

 

QUESTÕES 

 

Para esta semana, peço que sejam feitos os seguintes exercícios:  

 
1.  (Fac. Santo Agostinho) Leia a definição a seguir.  

 

Constituição: Conjunto das leis fundamentais que regulam os direitos e os deveres dos 
cidadãos de um país. O Brasil apresentou no decorrer de sua história várias constituições. 

As modificações ocorrem devido a mudanças políticas que provocaram a necessidade ou a 
imposição de novas cartas constitucionais. Ao todo, o Brasil apresentou sete constituições 
(1824/ 1891/1934/1937/1946/ 1967 e 1988). Alguns países conseguiram manter sua 

Constituição em sua origem. É o caso dos EUA, que apresentam a mesma estrutura jurídica 
desde 1787, apensar das emendas constitucionais que foram aprovadas no decorrer dos 

séculos com o intuito de aprimorar as regras criadas no século XVIII.  
 

A primeira Constituição do Brasil foi outorgada no ano de 1824 e instituía uma peculiaridade, 
um quarto poder que também era chamado de  

 

a) Executivo.  
b) Legislativo.  

c) Judiciário.  
d) Moderador.  
e) Absoluto. 

 
2. (UFT TO) Na Assembleia Constituinte de 1823 um grande debate envolveu a questão 

sobre quem faria parte da comunidade nacional. A Constituição outorgada em 1824 
estabeleceu que essa seria composta por cidadãos brasileiros, ficando excluídos da 
condição de eleitores e candidatos:  

 
a) os que tinham renda líquida anual de 400 mil réis.  

b) os que tinham renda líquida anual de 800 mil réis.  
c) as mulheres, os homens não católicos e os escravizados.  
d) os filhos de escravizados nascidos livres. 

 
3. (ENEM)     

 
Art. 90. As nomeações dos deputados e senadores para a Assembleia Geral, e dos membros 
dos Conselhos Gerais das províncias, serão feitas por eleições, elegendo a massa dos 

cidadãos ativos em assembleias paroquiais, os eleitores de província, e estes, os 
representantes da nação e província. 

 
Art. 92. São excluídos de votar nas assembleias paroquiais: 
 

I. Os menores de vinte e cinco anos, nos quais se não compreendem os casados, os oficiais 
militares, que forem maiores de vinte e um anos, os bacharéis formados e os clérigos 

de ordens sacras. 
II. Os filhos de famílias, que estiverem na companhia de seus pais, salvo se servirem a 

ofícios públicos. 

III. Os criados de servir, em cuja classe não entram os guarda-livros, e primeiros caixeiros 
das casas de comércio, os criados da Casa Imperial, que não forem de galão branco, e 

os administradores das fazendas rurais e fábricas. 
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IV. Os religiosos e quaisquer que vivam em comunidade claustral. 

V. Os que não tiverem de renda líquida anual cem mil réis por bens de raiz, indústria, 
comércio ou emprego. 

 
BRASIL. Constituição de 1824. Disponível em: www.planalto.gov.br.  

Acesso em: 4 abr. 2015 (adaptado). 

 

De acordo com os artigos do dispositivo legal apresentado, o sistema eleitoral instituído no 
início do Império é marcado pelo(a) 

 
a) representação popular e sigilo individual. 
b) voto indireto e perfil censitário. 

c) liberdade pública e abertura política. 
d) ética partidária e supervisão estatal. 

e) caráter liberal e sistema parlamentar. 
 

4. (ESPM SP) Vossa majestade verá que fiz de minha parte tudo quanto podia e, por mim, 

no dito tratado, está feita a paz. É impossível que vossa majestade, havendo alcançado 
suas reais pretensões negue ratificar um tratado que lhe felicita seus reinos, abrindo-lhe 

os portos ao comércio estagnado, e que vai pôr em paz tanto a nação portuguesa, de que 
vossa majestade é tão digno rei, como a brasileira, de que tenho a ventura de ser 
imperador. 

(Paulo Rezzuti. D. Pedro: a história não contada. O homem revelado  
por cartas e documentos inéditos) 

 

O fragmento é parte da carta de D. Pedro a D. João VI, versando sobre o tratado por meio 
do qual Portugal reconhecia a independência do Brasil, mediante: 
 

a) a renovação dos tratados comerciais de 1810; 
b) a concessão aos portugueses da Ilha de Trindade; 

c) a assinatura de um acordo de reciprocidade; 
d) o compromisso assumido pelo Brasil de cessar o tráfico negreiro; 
e) o pagamento pelo Brasil de uma indenização de 2 milhões de libras. 

 
5. (UFSC) Sobre o Primeiro Reinado brasileiro (1822-1831), é CORRETO afirmar que: 

 
01. o rápido crescimento econômico do país após a independência, baseado na consolidação 

do café como principal produto nacional de exportação, garantiu a estabilidade política 

que caracterizou o reinado de D. Pedro I. 
02. ao estabelecer o sufrágio censitário, a primeira Constituição brasileira, promulgada em 

1824, sustentava a tese liberal de que “todos os homens nascem livres e iguais”. 
04. a Confederação do Equador, que eclodiu no Nordeste em 1824, foi um movimento 

revolucionário de tendência liberal, separatista e republicana. 

08. a oposição interna contra D. Pedro I reduziu-se com a conquista da província Cisplatina, 
ocorrida após a guerra travada entre 1825 e 1828 que resultou na separação da 

República da Banda Oriental do Uruguai. 
16. após a ruptura definitiva com Portugal em setembro de 1822, grupos políticos alinhados 

com a Corte portuguesa resistiram ao comando de D. Pedro I em algumas províncias do 
império. 

 

6. (PUC) Sobre a situação econômica e financeira do Brasil durante o Primeiro Reinado, é 
INCORRETO afirmar que 

 
a) o Brasil passava por uma forte crise no comércio de exportação, devido à queda das 

suas vendas externas de açúcar no mercado Europeu. 

b) a situação brasileira se agravou na medida em que, depois do declínio da produção 
aurífera colonial, a Inglaterra perdeu o interesse de ser parceira comercial do Brasil. 

c) o imperador D. Pedro I fazia gastos excessivos e não voltados ao desenvolvimento 
econômico, como o financiamento da Guerra da Cisplatina, além de existirem problemas 
na arrecadação de impostos. 

http://www.planalto.gov.br/


 
d) o café, que seria o grande produto brasileiro de exportação no século XIX, ainda não 

ocupava espaço significativo no comércio exterior do país. 

e) havia grande carência em transportes que, aliada às dimensões continentais do território 
brasileiro, dificultava a integração econômica do novo país e o adequado aproveitamento 

de suas riquezas naturais. 
 

7. (IFAL) No dia 11 de março de 1831, os portugueses festejavam o regresso de D. Pedro 
I da viagem que fizera a Minas Gerais. Em meio à comemoração, os brasileiros, 
descontentes com as atitudes do soberano e inconformados com a influência dos 

portugueses na vida burocrática e administrativa do país, partiram para a luta. O episódio 
é lembrado em nossa história como a “noite das garrafadas” e um dos motivos 

deflagradores da abdicação de D. Pedro I ao trono brasileiro. Dentre as atitudes do 
Imperador, que geraram descontentamento entre os brasileiros, podemos destacar 

 

a) o desejo de conduzir o Brasil à condição de Reino Unido de Portugal e Algarves e 
reestabelecer a condição de parceiro comercial da Inglaterra. 

b) seus relacionamentos extraconjugais e a criação do Projeto de Lei que poria fim à 
escravidão levando a economia brasileira ao colapso. 

c) a forte oposição à Constituição de 1824, o aumento de impostos a serem pagos pelos 

grandes latifundiários e as medidas protecionistas para proteger a indústria nacional. 
d) a vontade de abdicar do trono em favor de seu filho D. Pedro II, para em seguida, rumar 

a Portugal e reconquistar a Coroa Portuguesa em poder de seu irmão D. Miguel. 
e) o autoritarismo, a restrição à liberdade de imprensa, o fechamento da Assembleia 

Nacional Constituinte e a imposição da primeira Constituição. 

 
8. (IFSC) O reinado de D. Pedro I foi marcado por controvérsias. O aclamado “Defensor 

Perpétuo do Brasil” mostrou-se uma figura bastante autoritária. Sobre as razões que 
levaram ao desgaste da imagem da figura de d.Pedro I, assinale a alternativa CORRETA. 

 

a) Os jornalistas brasileiros apoiaram D. Pedro I por promulgar a Constituição de 1824. 
b) A imprensa denunciou os absurdos do império por devolver o Uruguai para a Argentina 

após a Guerra da Cisplatina. 
c) O Império Brasileiro se manteve neutro frente à Confederação do Equador. 
d) A elite brasileira criticou a postura de D. Pedro I ao abolir a escravidão. 

e) O assassinato do jornalista Libero Badaró, o qual denunciava o autoritarismo do 
imperador. 

 
9.  (UEFS)     

 

— O Imperador abdicou! 
Aquele grito movimentou a multidão, que fluiu e refluiu como uma enorme onda. Sobre ela 

viajou a notícia: “Abdicou! Abdicou!” 
E a massa popular espalhou-se pela cidade. Embriagados de alegria, saíram pelas ruas, sem 

freios, em busca dos portugueses, dos “colunas”, para castigá-los. O quarteirão português 
foi invadido, assaltado, esbordoado. Com taponas, murros, cacetadas, “os cabras” se 
vingaram dos “pés-de-chumbo”, desforrando-se da Noite das Garrafadas. Foram à desforra 

no Rio de Janeiro, nas Províncias, no Brasil inteiro. (TAVARES, 1986, p. 26). 
TAVARES, L. H. D. O fracasso do Imperador: a  

abdicação de D. Pedro I. São Paulo: Ática, 1986. 
 

A alegria popular, referida no texto com a notícia da abdicação de Pedro I, em abril de 1831, 

expressava 
 

a) a derrota da nobreza brasileira pelas massas populares de orientação anarquista. 
b) o poder político da Igreja, cuja oposição aos escândalos da vida pessoal de D. Pedro I 

sublevara o povo contra o Imperador. 

c) a aliança política entre os grandes proprietários para derrubar o Imperador, temerosos 
da abolição da escravatura. 

d) a vitória do partido brasileiro de orientação liberal contra o autoritarismo absolutista do 
Imperador, apoiado pelo partido português. 

e) a repulsa aos acordos do governo com a Inglaterra que visavam estabelecer a liberdade  



 
religiosa para os cultos protestantes no Brasil. 
 

10.  (UEMA) Sobre o reinado de D. Pedro I (1822-1831), é possível afirmar que ele, embora 
tendo o apoio 

 
a) dos grandes proprietários de terra, perdeu a sustentação política por governar como um 

monarca absolutista, o que acabou gerando a abdicação em favor de seu filho D. Pedro 
de Alcântara. 

b) das camadas mais desprivilegiadas da sociedade, perdeu o apoio dos portugueses e dos 

proprietários em virtude das reformas sociais que procurou empreender no Brasil após 
a independência. 

c) das potências europeias, contava com a oposição dos comerciantes, soldados e 
analfabetos que não tinham direito a voto, segundo a Constituição de 1824, o que 
acabou gerando um desgaste político. 

d) das camadas média e baixa no Brasil, considerou ser mais vantajoso abdicar e assumir 
o trono em Portugal como D. Pedro IV, em virtude das denúncias de corrupção que as 

elites fizeram de membros do seu governo. 
e) dos portugueses e liberais exaltados, passou a contar com o ódio da maioria dos 

brasileiros em virtude de ter encomendado a morte do jornalista Libero Badaró, o que 

acabou gerando a Noite das Garrafadas com repressão do imperador à população. 
 

11.  (UDESC) Em 25 de março de 1824, Dom Pedro I outorgou a Constituição Política do 
Império do Brasil. Em relação à Constituição de 1824, assinale a alternativa correta.  

 

a) O Texto Constitucional foi construído coletivamente pela Câmara de Deputados, votado 
e aprovado em 25 de março de 1824. Expressava os interesses tanto do partido liberal 

quanto do partido conservador, para o futuro na nação que recém-conquistara sua 
independência.  

b) A Constituição de 1824 instaurava a laicidade no território nacional, extinguindo a 

religião católica como religião oficial do império e expressando textualmente que "todas 
as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico, ou particular em casas 

para isso destinadas, sem forma alguma exterior do Templo."  
c) A organização política instaurada pela Constituição de 1824 dividia-se em 4 poderes: 

Executivo, Legislativo, Judiciário e Moderador, sendo que este último determinava a 

pessoa do imperador como inviolável e sagrada.  
d) A Constituição de 1824 determinou a cidadania amplificada e o direito ao voto para todos 

os nascidos em solo brasileiro, independentemente de gênero, raça ou renda.  
e) A Constituição de 1824 promoveu, em diversos artigos, ideais de cunho abolicionista. 

Tais ideais foram respaldo para movimentos políticos posteriores, tais como a Revolta 

dos Farrapos e a Revolta dos Malês. 

 

 Livro 6, Módulo B01, Seção Exercícios Complementares, Exercício 2. (p.617) 
 Livro 6, Módulo B02, Seção Exercícios Complementares, Exercícios 3 e 4. (p.623) 

 
 
 


